
 

 

  
  
   
 

De vier tips van de sprekers 
 

Duizelt het je na alle info die je gekregen hebt? Dit zijn de tips van de sprekers nog even 
in het kort. Exclusief voor The Construction Club! 
 

Kees de Boekhouder: Boekhouding  
 

1. Alles begint met een idee (en dan het liefst een goed idee) 
Maak keuzes: je gaat jezelf, je dienst of je product verkopen. Bepaal wat jouw 
‘core business’ is en wie je daarmee gaat aanspreken. Belangrijk: bepaal waar jij je 
tijd en geld in gaat steken. Dit is het startpunt van het ondernemerschap.  
 

2. Regel de praktische zaken (maar echt!) 
Om een echte ondernemer te worden, moet je de volgende stappen zetten: 
Bedenk een naam voor jouw bedrijf, omschrijf je activiteiten (wat ga je doen als 
ondernemer?) en registreer je nieuwe bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Dit is 
jouw eerste stap in het optuigen van een onderneming. Champagne!  
 

3. Man man, wat zit je lekker in je Cash Flow 
Een Cash Flow is de basis van jouw onderneming. Dit is een agenda waarin je 
jouw inkomsten en uitgaven spreidt over het jaar. Door bij te houden wat er 
binnenkomt en uitgaat weet je met welk banksaldo je elke maand eindigt, maar 
ook met welk bedrag je start.  
 

4. Structuur: je nieuwe beste vriend 
Neem de tijd om je situatie en je onderneming te structuren en bij te houden. Dit 
doe je door een digitale map aan te maken waarin je de inkomsten (verstuurde 
facturen) en uitgaven (betaalde facturen en bonnen) verzameld. Deze bonnen en 
facturen heb je namelijk nodig om vier keer per jaar btw-aangifte te doen.  
 
Kortom: structureer je onderneming, en houd je hoofd vrij voor creativiteit.  

  



 

 

 
Maartje & Merel: Opdrachtgevers  
 

1. Ja=nee! 
Als je een eerste gesprek hebt met een opdrachtgever, zeg dan niet meteen ja, 
hoe blij je ook bent! Dek je in en zeg dat je er morgen op terugkomt, zodat je nog 
even kunt terugblikken op wat er is gezegd en afgesproken. Dan weet je zeker of 
het ook echt haalbaar is wat jullie hebben afgesproken.  
 
Minitip: bellen doe je met vrienden. 
Zorg ervoor dat je alles wat over de telefoon besproken wordt, ook zwart op wit 
hebt. Op deze manier kun je altijd afspraken en feedback teruglezen als je het 
even niet meer zeker weet.  
 

2. CheGoFa Triangle 
Hoe bepaal je of je een klus moet aannemen? Maak gebruik van de CheGoFa 
Triangle. Je kunt een opdracht enkel uitvoeren met 2 van de 3 hoeken. Cheap & 
Good of Cheap & Fast of Fast & Good. Maar het kan nooit Cheap, Fast én Good 
zijn.  
 

3. Verkoop de Scope 
Maak voordat je begint aan een klus een lijst met zaken die zijn inbegrepen in de 
prijs. Bijvoorbeeld: idee-voorstel, feedbackronde 1, uitwerking idee, 
feedbackronde 2 en laatste voorstel. Heeft de klant nog meer verzoeken? Dan zijn 
de rondes ‘op’ en moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden.  
 
Minitip: niet zakken - geef korting 
Voor opdrachtgevers voelt het helaas niet alsof jouw tijd geld kost, enkel hun 
eigen tijd. Maak daarom zichtbaar wat jij doet. Noteer altijd je uren op een factuur 
en geef vervolgens grandioze korting!  
 

4. Wie bepaalt die betaalt  
Het kan weleens gebeuren dat de opdrachtgever de vormgever wordt en jij enkel 
nog uitvoerend bent. Geef dit eerlijk aan en probeer samen naar een oplossing te 
zoeken. Mocht dit niet lukken, kun je een aantal maatregelen nemen: 

- Vertel de opdrachtgever dat deze manier van werken (denk aan de 
CheGoFa Triangle) heel kostbaar is en breng ze op de hoogte van de extra 
kosten.  

- Je maakt het wel af, maar je maakt duidelijk dat je niet gecredit wilt 
worden in het eindresultaat.  

- Je vertelt de opdrachtgever dat het niet langer voelt als van jou, maar je 
maakt het wel af (of verstop stiekem een souvenirtje in het werk…) 
 

 
 
 
 



 

 

 
Karel de Leeuw: Sponsoring 
 

1. Weet waar je om vraagt 
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst die buiten de reguliere transactie 
tussen twee partijen valt.  
Als jij in ruil voor een biertje met een T-shirt gaat lopen van het café op de hoek 
en het café bij iedereen gaat aanraden dan is dat een sponsorverzoek.  
Als jij enkel het biertje krijgt zonder te betalen en zonder dat je er iets extra’s voor 
terugdoet, dan hebben we het over een subsidie- of donatieverzoek.  

 
2. Ook jij komt in aanmerking voor sponsoring 

Vaak is het als organisatie wel iets gemakkelijker om sponsoring te regelen.Er 
kleven namelijk meer risico’s aan het sponsoren van een individu.  
Maar dit betekent niet dat jij niet gesponsord kunt worden.  
Het is voornamelijk van belang dat je genoeg onderscheidend vermogen hebt. 
Het zijn ook vaak de flamboyantste voetballers die de grotere sponsordeals in de 
wacht slepen.   

 
3. Het benaderen van een sponsor gaat gepaard met een goed plan 

Stuur een sponsorverzoek per e-mail naar het bedrijf.  
In dit document verwerk je de volgende elementen: introductie van jezelf, jouw 
cv, jouw doelgroep, jouw verzoek (wat heb je nodig aan sponsoring), de 
tegenprestaties en eindig met een duidelijke planning van jouw project en jouw 
contactgegevens. Dit alles stuur je op met een begeleidende brief.  

 
4. Maak jouw ultieme longlist 

Maak een lijst met bedrijven die interessant zijn voor sponsoring. Let op: kijk naar 
bedrijven met dezelfde doelgroep en die passen bij jouw uitstraling.  
Wees ook realistisch: waarschijnlijk wordt jouw eerste sponsordeal niet met 
Unilever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Voordekunst: Crowdfunding 
 

1. Gebruik crowdfunding als promotiemiddel voor jouw project 
Crowdfunding vind je vaak terug in het rijtje ‘financieringsmethoden’. Echter is 
financiering niet de eerste reden waarom je een crowdfundingcampagne moet 
starten. Wat dan wel?  

- Jouw fanbase opzetten of laten groeien. De donateurs zijn jouw echte fans! 
Zet de campagne duurzaam in en denk goed na hoe je deze groep 
betrokken houdt.  

- Jezelf positioneren als maker, oftewel branding. Met een 
crowdfundingcampagne kun je heel goed laten zien waar jij mee bezig 
bent én ook goed in bent.  

- En natuurlijk: jouw project promoten. Want geloof ons, na 35 dagen weet 
iedereen dan de lancering van jouw project in mei plaatsvindt.  

 
2. Maak het concreet, publieksgericht en urgent 

- Zorg dat je een concreet doel hebt om voor te crowdfunden. Hiermee 
bedoelen we tastbaar en duidelijk omlijnd.  

- Een crowdfundingcampagne is per definitie publieksgericht. Zorg dat het 
doel waarvoor je crowdfundt dat ook is, zodat de donateurs kunnen zien 
wat zij mede mogelijk gemaakt hebben.  

- Maak het urgent door de vraag te beantwoorden; waarom moet jouw 
project er komen? Waarom is het belangrijk? 

 
3. De tegenprestaties: meer dan een cadeau 

Als dank voor de donatie geef je jouw donateurs iets terug. De tegenprestaties 
hebben een nuttige functie; het is een promotietool. Je kunt het inzetten om een 
specifieke doelgroep te bereiken.  
Tegenprestaties die goed werken zijn: lanceringsmoment, +1-methode ‘een voor 
jou en een voor een vriend of vriendin’, naamsvermelding van de donateurs, een 
actie-tegenprestatie die slechts een paar dagen beschikbaar is en één hele 
exclusieve.  
 

4. Jouw campagne staat of valt met stapsgewijze communicatie 
Dit is de laatste en misschien wel belangrijkste tip: gebruik stapsgewijze 
communicatie. Dat houdt in dat je niet iedereen tegelijk je crowdfundingpagina 
stuurt, maar dat je dat in stappen doet.  
Om dit te kunnen doen, kun je het beste sub-doelgroepen opstellen. Je benadert 
eerst de mensen die je het beste kent en vervolgens werk je naar buiten toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sluit je aan bij dé organisaties voor designers 

 
Ben jij een designer? Neem dan ook een kijkje bij de twee organisaties die ook aan het 
woord kwamen. De BNO en Dutch Design Foundation bestaan speciaal voor de 
ontwerpers in Nederland.  

 
BNO: voor ontwerpers, door ontwerpers 
De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers ondersteunt ontwerpers en 
ontwerpbureaus in hun werk en carrière. Je kunt bij de BNO terecht voor zakelijk en 
juridisch advies en voor trainingen en coaching. Je kunt je aansluiten bij een van de 
platforms van de BNO, zoals de regioplatforms (Rotterdam, Utrecht en BNO Zuid) die 
verschillende meet-ups organiseren. Of de YA (Young Alumni Club). Wil je meer info of 
lid worden? Neem dan contact op met Markus Praat (markus@bno.nl). 
 
Dutch Design Foundation 
De Dutch Design Foundation organiseert ieder jaar de Dutch Design Week in Eindhoven. 
Dit is het grootste designevenement van Noord-Europa. Er staan ruim 2.600 ontwerpers 
en het trekt meer dan 335.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook jij kunt hier als 
designer aan deelnemen! Presenteer jouw werk of concept op een van de locaties van 
DDW. Meld je voor 30 juni 2018 aan via www.ddw.nl/community 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


